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Σήμερα, θα απολαύσετε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τοπικά (χειροποίητα) ζυμαρικά, 

φρέσκο ψάρι, τοπικό τυρί και μία μεγάλη ποικιλία από απίθανες παραδοσιακές συνταγές, 

μαγειρεμένες με φροντίδα και αφοσίωση. 

Καλώς ήλθατε!
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Ψωμί 

Ψωμί | 1.0 
παραδοσιακό ψωμί Καρπάθου και πίτα, που συνοδεύεται με ντιπ τυριών & πάστα ελιάς

 Σκορδόψωμο | 1.5
ψητό παραδοσιακό ψωμί Καρπάθου με ελαιόλαδο, σκόρδο, τομάτα, τυρί & ρίγανη

Σαλάτες 

Καρπάθικη | 8.0 
με τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, κρίταμο, βραστό αυγό, Καρπάθικο τυρί, ελιές  και παξιμάδι

Της Μαμάς | 8.0
με μαρούλι, τομάτα, λιαστή τομάτα, αγγούρι, κάπαρι, κουκουνάρι, αντζούγιες, φέτα και βαλσάμικο

Σαλάτα με καπνιστό τόνο | 8.0
με μαρούλι, ντοματίνι, ρόκα, άνιθο, πιπεριά κόκκινη, ντρέσινγκ...

Χωριάτικη Σαλάτα | 6.0
με τομάτα, αγγούρι, κρεμύδι, πιπεριά, κάπαρι, φέτα και ελιές

Ντάκος | 6.0
με κριθαρένιο παξιμάδι, τομάτα, φέτα, κάπαρι και ρίγανη

Αλοιφές

Τζατζίκι | 4.5 
η κλασσική γεύση που όλοι αγαπάμε

Τυροκαυτερή | 4.5
ένα νόστιμο και πικάντικο συνοδευτικό κάθε γεύματος! 

Σκορδαλιά | 4.5
απολαύστε την με το συνοδευτικό της αρεσκείας σας

 Φάβα | 6.0
πεντανόστιμη, με καπνιστή ρέγκα & αγγουράκι τουρσί

Χούμους | 4.5 

πουρές ρεβυθιών με φρέσκια τομάτα, φέτα, σκόρδο και δυόσμο 

Μελιτζανοσαλάτα χειροποίητη | 5.5
ψητή μελιτζάνα με τυριά, κόκκινη πιπεριά, μαϊντανό, 

κουκουνάρι

Υποχρεωτικά εκ νόμου το ελαιόλαδο σε μπουκαλάκι κλειστό 50ml :

Ντάκος
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Καρπάθικα Ντολμαδάκια
με κολοκυθοανθούς



Μεζέδες

Ποικιλία ορεκτικών για δύο | 13.5 
δοκίμασε τα όλα! ψητά λαχανικά, παντζάρια, γίγαντες, ντολμαδάκια, ανθούς, 

κολοκυθοκεφτέδες, κεφτέδες, τυροκροκέτες, φάβα, τζατζίκι και χούμους

Ντολμαδάκια | 5.5
αμπελόφυλλα γεμιστά με ρύζι και μυρωδικά

Ανθοί κολοκυθιών | 5.5
γεμιστοί με ρύζι & μυρωδικά 

Καρπάθικες μακαρούνες | 8.5
παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά με τσιγαρισμένο 

κρεμμύδι, πασπαλισμένες με Καρπάθικη μιζύρθα

Κεφτεδάκια  | 5.5
προετοιμάζουν το έδαφος για ένα τέλειο γεύμα

Κολοκυθοκεφτέδες της μαμάς | 5.5
άλλο πράγμα!

Καρπάθικο τυρί (μανούλι) | 5.5
με ψητή τομάτα και ρίγανη 

Φέτα στο τηγάνι με σουσάμι και μέλι | 5.5

Τυροκροκέτες | 5.5
με τρία διαφορετικά είδη τυριών 

Λαχανικά

Βραστά Χόρτα εποχής | 5.0

Λαχανικά ψητά | 7.9
μελιτζάνα, κολοκύθι, κόκκινη πιπεριά, τομάτα, μανιτάρι,

διάφορα βότανα και κρέμα βαλσάμικο

Λαχανικά τηγανιτά | 5.0
μελιτζάνα, κολοκύθι, διάφορα βότανα

Ψητή μελιτζάνα | 5.0
με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, σκορδόλαδο, μαϊντανό και γιαούρτι

Φέτα με σουσάμι & μέλι
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Κυρίως Πιάτα

Μουσακάς | 8.5 

με ψητά λαχανικά, κιμά, μπεσαμέλ

Στιφάδο Μοσχάρι | 12.5

με κρεμμυδάκια, σάλτσα τομάτας, κόκκινο κρασί

Μακαρόνια αρωματισμένα με βούτυρο | 5.5

Μακαρόνια με σάλτσα τομάτας | 6.9

Μακαρόνια με σάλτσα κιμά | 8.5

Μακαρόνια carbonara | 8.5

με κρέμα γάλακτος, μανιτάρι, μπέικον

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι | 10.5

σπιτικό, με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Χοιρινό σουβλάκι | 9.9

με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Κοτόπουλο φιλέτο | 9.0

με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Κοτόπουλο σουβλάκι | 9.0

με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Κοτομπουκιές | 8.0

με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Αρνίσια παϊδάκια | 14.0

με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Γύρος σε πιάτο,  χοιρινό ή κοτόπουλο | 9.5

με πατάτες τηγανιτές, τζατζίκι, τομάτα, κρεμμύδι, πίτα

Σουβλάκι Κοτόπουλο

Κοτόπουλο Σουβλάκι

Μοσχαρίσιο Μπιφτέκι
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Θαλλασινοί Μεζέδες

Σαρδέλες ψητές | 9.0 

Ψαράκι τηγανιτό |  8.0

Γαύρο ή Αθερίνα

Μύδια αχνιστά | 10.0

με σκόρδο και κρασί

Μύδια σαγανάκι | 14.0

τομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, φέτα

Γαρίδες σαγανάκι | 14.0

τομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, φέτα

Καρπάθικη μένουλα παστή | 5.5

Καρπάθικο γαριδάκι | 9.5

Χταπόδι ξυδάτο | 9.5

Χταπόδι ψητό | 14.0

Μακαρονάδα Θαλασσινών

Καπνιστός Τόνος
με κηπευτικά και ντοματίνια
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Κριθαρότο
με θαλασσινά



Γ
εμ

ισ
τό

 Κ
α

λα
μ

ά
ρ

ι

Θαλλασινά Κυρίως Πιάτα 

Φρέσκα ψάρια / κιλό| 50.0 
να δεις τι έχει στο ψυγείο

Ψάρι ψημένο σε κρούστα αλατιού / κιλό | 60.0 
επιλογή από το ψυγείο

Αστακός - Καραβίδα / κιλό | 70.0

Αστακομακαρονάδα | 5.0
επιπλέον κατά άτομο

Ποικιλία ψητών θαλασσινών για 2 | 40.0
Τσιπούρα, σαρδέλλες, καλαμάρι, γαρίδες, μύδια, ξιφίας
με ψητά λαχανικά ή πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Ποικιλία τηγανητών θαλασσινών για 2| 35.0
Σκάρος, γαύρος, καλαμάρι, γαρίδες 
με ψητά λαχανικά ή πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Κριθαρότο θαλασσινών | 16.0
τομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, ούζο, γαρίδες, καλαμάρι, μύδια

Μακαρόνια θαλασσινών | 16.0
γαρίδες, καλαμάρι, μύδια

Φρέσκο ψάρι μερίδα | 16.0
επιλογή από το ψυγείο

Ψάρι σουβλάκι μερίδα | 14.0
Τόνος, ή Σολομός ή Ξιφίας
πατάτες τηγανιτές και ρύζι

Ξιφίας ψητός | 12.0
πατάτες τηγανιτές και ρύζι

Καλαμάρι ψητό | 13.0
πατάτες τηγανιτές και ρύζι

Καλαμάρι τηγανιτό |10.0
πατάτες τηγανιτές και ρύζι

Καλαμάρι γεμιστό | 16.0
με τομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα
πατάτες τηγανιτές και ρύζι

Καλαμάρι κριθαρότο | 14.0
με τομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, ούζο

Γαρίδες μεγάλες ψητές | 14.0
με ρύζι

Γαρίδες κριθαρότο | 14.0
με τομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, ούζο

Γαριδομακαρονάδα| 14.0
με σάλτσα τομάτας ή κρέμα γάλακτος

Ψαρόσουπα Κακκαβιά | -
κατόπιν παραγγελίας 

*Φαγητά της αρεσκείας σας εκτελούνται κατόπιν παραγγελίας 



Αναψυκτικά - Ποτά 

Πορτοκαλάδα,  Λεμονάδα,  Σόδα | 2.5 

Coca Cola,  Coca Cola Zero,  Sprite | 2.5

Schweppes,  Tonic,  Ice Tea (Λεμόνι- Ροδάκινο)| 2.7

Φρέσκος  Χυμός  Πορτοκαλιού | 4.0

Χυμός,  Μήλο,  Ανανά,  Κεράσι | 3.0

Ανάμεικτος Χυμός | 3.0

Νερό 1 Λίτ. | 2.0

Νερό  Ανθρακούχο 1Λιτ. | 3.0

  Αλκοολούχα Ποτα

Καφέδες - Ροφήματα

Κρασί Χύμα 1/4 Λιτ. | 3.0

(Λευκό / Ροζέ / Κόκκινο)

Κρασί Χύμα 1/2 Λιτ. | 6.0

(Λευκό / Ροζέ / Κόκκινο)

Κρασί Χύμα 1 Λιτ. | 12.0

(Λευκό / Ροζέ / Κόκκινο)

Ποτήρι Κρασί | 2.5

(Λευκό / Ροζέ / Κόκκινο)

Ούζο Μπουκαλάκι 200ml | 9.0

Ποτήρι  Ούζο | 2.5

Τσίπουρο - Ρακί  200ml | -

Μπύρα   Μύθος      500ml | 4.0

Μπύρα   ‘Aλφα        500ml | 4.0

Μπύρα   Βεργίνα    500ml | 4.0

Μπύρα   Βεργίνα    300ml | 3.0

Μπύρα   Χωρίς Αλκοόλ | 3.0

Μπύρα βαρελίσια 500ml | 4.0

Μπύρα βαρελίσια 300ml | 3.0

 

Ελληνικός Καφές | 2.0

Nes Café - Nes Café Φραπέ | 2.5

Nes Café Με Παγωτό | 4.5

Ιρλανδικός Καφές | 6.0

Espresso | 2.0

Espresso Freddo | 3.0

Cappuccino | 3.0

Cappuccino Freddo | 3.0

Σοκολάτα (Κρύα - Ζεστή) | 4.0

Τσάι, Μέντα, Χαμομήλι | 2.0



Οίνος Λευκός Ξηρός | Ποικιλία: Μαλαγουζιά, Sauvignon Blanc 

Γευστικά χαρακτηριστικά: Ένα γευστικό, κοµψό, εντυπωσιακό µε φρουτώδη αρώµατα 

εσπεριδοειδών και λουλουδιών.

Συνοδεύει: Κριθαρότο, μακαρονάδες, ψητά θαλασσινά. 

SELECTIONS • ΚΑΪΡ | 25.0

Οίνος Λευκός Ξηρός | Ποικιλία: Sauvignon Blanc 85%, Ασύρτικο 15% 

Γευστικά χαρακτηριστικά: Ελκυστικά, φρέσκα αρώματα, που θυμίζουν ροδάκινο, μάνγκο 

και ανανά, σε λεμονάτο φόντο.

Συνοδεύει: Πράσινες σαλάτες, χορτόπιτες, ψητά λαχανικά, θαλασσινά και όστρακα με 

ελαφρές σάλτσες, ψάρια στη σχάρα με λαδολέμονο και αρωματικά, φρέσκα λευκά τυριά.

AMETHYSTOS • ΛΑΖΑΡΙΔΗ | 25.0

Οίνος Λευκός Ξηρός | Ποικιλία: Μαλαγουζιά, Ασύρτικο

Γευστικά χαρακτηριστικά: Η «μύτη» του είναι εκφραστική με εναλλασσόμενες 

εντυπώσεις, καθώς δίπλα στα εξωτικά φρούτα περνούν νότες πιπεριάς, γιασεμιού, 

πορτοκαλιού, πεπονιού, βοτάνων και λεμονιού.

Συνοδεύει: Θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα με απλές σάλτσες, ζυμαρικά, χωριάτικη 

σαλάτα (ντομάτα & φέτα) σάλτσες, ψάρια στη σχάρα με λαδολέμονο και αρωματικά, 

φρέσκα λευκά τυριά.

ΛΕΥΚΟ • ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | - 

Οίνος Λευκός Ξηρός | Ποικιλία: Sauvignon Blanc, Ασύρτικο

Γευστικά χαρακτηριστικά: Έντονα αρώματα τροπικών φρούτων, γκρέιπφρουτ, εναλλάσσονται µε 

νότες εσπεριδοειδών, λεμονιού σε ένα συνδυασμό που διεγείρει τις αισθήσεις µας. Η γεύση του 

είναι πλούσια, γεμάτη, αρμονική, µε εξαιρετική δομή, δροσιστική οξύτητα και μεγάλη αρωματική 

επίγευση.

Συνοδεύει: Ψάρια τηγανητά ή ψητά, ποικιλίες θαλασσινών, πράσινες σαλάτες με φρέσκα 

και ξερά φρούτα, ψητά λαχανικά και ποικιλίες λευκών τυριών.

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ |  -

Οίνος Ροζέ Ημίγλυκος

Ποικιλία: Μοσχάτο, Μανδηλαριά

Γευστικά χαρακτηριστικά: 

Αρώματα βύσσινου, φραγκοστάφυλου 

και κερασιού.

Συνοδεύει: Λευκά τυριά, κρέας 

με γλυκόξινες σάλτσες και φρούτα.

Οίνος Ροζέ Ξηρός 

Ποικιλία: Ροδίτης (αλεπού), Merlot

Γευστικά χαρακτηριστικά: 

με άρωμα κόκκινων φρούτων & μαρμελάδας.

Συνοδεύει: Κρέατα, τυριά 

και πράσινες σαλάτες.

ROSALIA • TATAKIS | - ΚΑΛΟΓΡΙΑ • ΚΟΥΚΟΣ | -

Οίνος Λευκός Ξηρός (Οργανικής παραγωγής) | Ποικιλία: Σιδερίτης

Κιτρινοπράσινο χρώμα με λευκές ανταύγειες. Στη μύτη έντονο άρωμα που βασίζεται στα 

εσπεριδοειδή, μοσχολέμονο και γλυκόριζα. Πολύ γεμάτο στο στόμα, μέτριας έντασης 

οξύτητα, έντονο γευστικό άρωμα και μακριά επίγευση. 

Συνοδεύει: Θαλασσινά, τυριά, λευκά κρέατα ενώ σερβίρεται και ως απεριτίφ.

ΛΥΔΙΑ • ΚΟΥΚΟΣ | 17.0  
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M α M α C U i s I N ε
by Kokona

Στις σαλάτες μας χρησιμοποιηούμε ελαιόλαδο
και για τα τηγανητά μας σογιέλαιο & ηλιέλαιο.

= Κατάλληλο για χορτοφάγους

Η ένδειξη * είναι για κατεψυγμένο τρόφιμο.

Στις τιμές μας περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ τροφίμων και ο ΦΠΑ ποτών.

Διαθέτουμε έντυπο παραπόνων.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Διαμαντέας Νεκτάριος

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο

(απόδειξη / τιμολόγιο)

Ο Νεκτάριος και το προσωπικό σας καλωσορίζουν στο mama 
cuisine by Kokona. Το MAMA CUISINE by Kokona διανύει την τρίτη 

δεκαετία λειτουργίας του στο χώρο της εστίασης. Θα ρωτήσετε 
γιατί by Kokona; Το όνομα αυτό αποτελεί φόρο τιμής στην 

πολυαγαπημένη γιαγιά του Νεκτάριου, την κυρία Κοκόνα, στην 
οποία ανήκε αρχικά το κτίριο. Ο χαρακτηρισμός Κοκόνα, 

συνώνυμο με την ομορφιά και την καλοσύνη, συνόδευε ως 
φιλοφρόνηση τις νεαρές κοπέλες. Το ίδιο συνέβη και με την θεία 

Κοκόνα, όπου με την πάροδο του χρόνου πήρε τη θέση του 
πραγματικού της ονόματος, με το οποίο έμεινε γνωστή και έμελλε 

να τη συντροφεύει μέχρι το τέλος της ζωής της.

Στη δυτική ακτή της Καρπάθου, κάτω από τη σκιά των ψηλών και 
επιβλητικών βράχων που αποτελούν το άγριας ομορφιάς τοπίο 
της, βρίσκεται ο γραφικός και ήσυχος όρμος του Φοινικίου. Η 
ονομασία του, που πρέπει να χάνεται στα βάθη των αιώνων, 
φαίνεται πως προέρχεται από τους Φοίνικες εμπόρους που 

αγκυροβολούσαν στα ήσυχα νερά του για να εμπορευθούν τα 
προϊόντα τους με τους κατοίκους και να συνεχίσουν το ταξίδι 

τους. Η θέση του και η χρήση του ως το κύριο εμπορικό λιμάνι του 
νησιού συνεχίστηκε σχεδόν έως τις μέρες μας, όπου στον χώρο 

λειτουργούσαν τελωνείο, υπολιμεναρχείο, σταθμός χωροφυλακής, 
ακόμη και φυλακές.

Σήμερα, στον γραφικό και κηρυγμένο ως παραδοσιακό οικισμό του 
Φοινικίου με τους λιγοστούς κατοίκους, δεν αγκυροβολούν οι 

άλλοτε ξακουστοί θαλασσοπόροι, αλλά πλήθος επισκεπτών από 
όλο τον κόσμο που καταφθάνει τους καλοκαιρινούς μήνες για να 
βρει ανακούφιση στη δροσιά της ήσυχης και καθαρής θάλασσας. 

Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν 
ολόφρεσκους ψαρομεζέδες σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, με τον ήχο 

των κυμάτων να συνοδεύει το γεύμα τους. 



M α M α C U i s i N Ε
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Thank you!

Ευχαριστούμε!


